
den in deze gemeente alle huurwoningen van
woningcorporaties verdeeld via een krant. De
woningzoekende hoeft daarbij niet meer te
wachten op een aanbieding door gemeente of
corporatie, maar wordt aangespoord zelf op
zoek naar een woning te gaan. Via een rnaan-
delijkse Woonkrant ('Woonmarkt Delft'), die
huis aan huis wordt bezorgd en ook voor niet-
Delftenaren gratis verkrijgbaar is, worden de
wijkomende woningen onder de aandacht
van de woningzoekenden gebracht. Dit zijn er
ongeveer 1.40 per maand verdeeld in wonin-
gen bestemd voor starters en woningen voor
doorstromers. Per woning wordt informatie
gegeven over hetwoningtype, het aantal ka-
mers, de huur, de ligging en de voorzienin-
gen. Bovendien wordt aangegeven aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om voor
de woning in aanmerking te komen. Bijvoor-
beeld worden voorwaarden gesteld met be-
trekking tot de hoogte van het inkomen, de
grootte van het huishoudeq de economische
binding of het ingezetenschap van de gemeen-
te. Bij meerdere passende kandidaten gaan de
oudste starter ofde langstgeleden verhuisde
doorstromer voor. Het ingeschreven staan in
een woningzoekendenbestand van gemeente
of corporatie speelt bii de toewijzing dus
geen enkele rol meer. De meeste woningzoe-
kenden vinden dit een hele verbetering zo
blijkt uit een evaluatie-onderzoek van het
OTB (4). De helderheid over het woningaan-
bod en de mogelijkheden om zelf actie te kun-
nen ondernemen worden door veruit de mees-
te woningwagers positief beoordeeld. Een
ander voordeel is dat het nieuwe model veel
actuele informatie over de woningmarkt ople-
vert die kan worden gebruikt bij de vaststel-
ling van het volkshuisvestingsbeleid. Zo blijkt
het aantal mensen dat werkelijk een woning

zoekt - steeds ongeveer 40OO - veel lager te
liggen dan de 14.000 die als woningzoekende
stonden ingeschreven. Verder blijkt dat onge-
veer éénderde van de huishoudens met wie
een huurcontract is afgesloten helemaal niet
als woningzoekend ingeschreven stond. Dit
heeft verrassende gevolgen gehad voor de
doorstroming omdat mensen die helemaal
niet n plan waren te verhuizen door het
aanbod in de Woonkrant op een idee ge-
bracht zijn, waardoor weer woningen zijn wij
gekomen.

Controleerbaar
Een ander groot voordeel van het Delftse mo-
del is de openheid en controleerbaarheid. De
Woonkrant publiceert namelijk ook elke
maand wat de'kenmerken' zijn van de nieu-
we bewoner aan wie de woning is toegewe-
zen. Uitgaande van de algemene voorwaar-
den en zijn eígen opgave kan iedereen zo
precies controleren of een geplaatste woning-
zoekende terecht als nummer een uit de bus
is gekomen. Een uiwloeisel van het model is
ook dat er niet meer op een subjectieve wijze
ingeplaatst kan worden. Op grond van de
open aanbieding en controle achteraf kan in
Delft niet langer verdeeld worden op basis
van criteria als etnieiteiq wooncultuur of leef-
stijl.
Het Delftse model biedt weinig ruimte voor
een gewogen inplaatsingsbeleid. Daarmee ge-
ven de corporaties dan ook erg veel macht uit
handen (5).
Maar het biedt woningzoekenden wel einde-
lijk openheid van zaken over het woÍdngaan-
bod en de feitelijke woningtoewijzing. [n Rot-
terdam is dat voorlopig nog allemaal
toekomstrnuziek.
Jan lYillem Kluit
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B edrij fsve rzamelgebouw CooI

Sociale vernieuwing in Gool. Jan
Scha efer rijdt wethouder Johan Hen-
derson in rolstoel door een papieren
wand de nieuwe garage-rrrirnte in van
de autosleutelvereniging'de Schokbre-
ker'. Daanrnee was het bedrijfsver-
zarnelgebouw voor werkprojecten aan
de Kortenaerstraat geopend.

Het voormalige gebouw van het GEB afdeling
straatverlichting (1200 m2) biedt onderdak
aan een autosleutelwerkplaats, de Stadskem-
krang een ontwerpbedrijf en dmkkerij, de
Turkse-Nederlandse vereniging en sociëteit
Den Boomgaard. Met het betrekken van het
verzamelgebouw komen de werkprojecten in

WerkpÍdecten
Cool in een nieuwe fase, Er is een beheerder
aangesteld (vanuit Multi-bedrijven) en 4 men-
sen hebben betaald werk in het gebouw via
de banenpool.

Vriiwilligerswerk
Ed de Meijer, opbouwwerker in Cool, gaf 7
jaar geleden de stoot tot de eerste werkloos-
heidsprojecten in de wijk. De formule was
een combinatie van behoeften in de wijk en
georganiseerd wijwilligerswerk. nDie behoef-
ten waren niet gebaseerd op wetenschappe-
lijk onderzoek. Ze liggen op straat: sleute-
laars die onderdak moeten, een verfe en
behangetje bij oma, opvang van kinderen
voor mensen die naar het ziekenhuis moeten,
rotzooi en papier op straat, verloedering.'
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Ed de Meyer (l)

Het verzamelgebouw is een co-
produktie van het opbouwwerk,
de Aktiegroep Cool en het buurt-
huis Cool, met meqewerking van
de werkgelegenheidscoördinator-
West en SBAW.
De huurprijs bedraagt f 115,--
m2 (inclusief gaslelektra, onder-
houd en kosten van beheerder).
De kosten van de banenpoolers
worden voor 3 jaar gesubsidieerd
en moeten daarna gefinancierd
worden uit de opbrengsten.
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Het toenmalige gemeentelijke project werk-
loosheid begon met een regeling voor start-
subsidies (nu beheerd door het Stedelijk BuÍo
Ander Werk) voor werkprojecten. Zo werd be-
gonnen met een klussenöenst een
autosleutelwerkplaats en kinderoppas. Ed:
'Het ging om wijwilligerswerk met een onkos-
tenvergoeding. Doel was vooral ook om verve-
ling te doorbreken, het gekanker op de hoek
van de straat. Dingen doen. Het was een alter-
natief buurthuis."
En er werd gestart met een veegploeg. Men-
sen die hun hofe al veegden werd gewaagd
twee hofes te vegen met een vergoeding van
f 100,-. nBewoners die daaraan mee deden
werden als wijwilliger kwetsbaar. Ze kregen
van alle kanten kritiek. Heb je een veegploeg
en is het nog een rotzooi. Zonder dat ze zien
dat hun eigen kinderen die rotzooi maken.
Als wijwillifr ben je vogelwij, je wordt afge-
blaft."
Er werd naar andere mogelijkheden gezocht.
Die zijn gevonden met de banenpool. Van de
wijwiligers zijn er 3 doorgestroomd naar de
Banenpool,/Nieuwe Banen Rotterdam Werkt
die een veegploeg heeft gevormd van 8 man.
"Je ziet het verschil. Je bent nu werkman. Om
9 uur beginnen en om 5 uur de deur dicht. En
geen 8Íote mond uit de buurt."

Scholing
Naast het wijwilligerswerk werd het accent
gelegd op scholing en op leertrajecten van
het SRW. Klussendienst en autosleutel-
werkplaats vonden de aansluiting met scho-
lingstrajecten niet.
Dat werkte wel heel goed met het oppascen-
trum voor kinderen, het Kinderparadijs. In
1986 werd gestart met wijwiiligers die in een
ruimte in de William Boothlaan plaats had-
den voor maximaal 15 kinderen. Nu werken
er 4 betaalde medewerkers, 10 stagiaires en 3
wijwillige§ (onder wie de coördinatrice van
het eerste uur).
Zwakke plek in een aantal projecten blijft de
bedrijfsvoering. "Je ziet de inkomsten stijgen
als er iemand is die zich in de paperassen ver-

diept en zich interesseert in de cijfers. Met het
risico dat hij de baas gaat spelen zonder be-
grip voor het uitvoerend werk. Het blijft een
gat.n
Versterking van de bedrijfsmatige kant, een
zakelijker aanpak speelt mee bij het onder-
brengen van verschillende projecten in een
verzamelgebouw. En'professionaliserind in
de vorm van betaald werk via de banenpool,
KRA en een betaalde beheerder.

Verzamelgebouw
Het verzamelgebouw biedt de mogelijkheid
om projecten te clusteren zodat ze elkaar ver-
sterken. Voorbeeld is de Stadskernkran! een
publiciteitsproject, een ontwerpbedrijf en een
drukkerij. De Stadskernkrant komt voort uit
de buurtkrant. Met het budget van f 3800,-
konden 4 uitgaven worden gemaakt. De
stadskemkrant heeft een bredere formule,
werkt samen met de ondernemersvereniging
en heeft een veel gÍotere advertentie-op-
brengst (enverspreiding) dan de buurtkrant.
De Aktiegroep Cool beschikt over 2 pagina's
per maand in de Stadskernkrant voor buurt-
nieuws.
De vestiging van de Turkse vereniging in het
gebouw ging niet zonder horten en stoten.
Omwonenden verzamelden 250 bezwaar-
schriften tegen de verwachte overlast en ge-
luidshinder. Ed: 'We hebben vanaf het begin
het pand neergezet als gebouw voor de hele
buurt. Het gmg om één project of geen pro-
ject. Er is zwaar gernvesteerd in voorzienin-
gen tegen geluidshinder, en er zijn afspraken
gemaakt over het beheer. Levende versterkte
muziek is niet toegestaan. Tenslotte waren er
nog2bezwaarschriften. Er zit nu ook een ne-
derlandse vereniging in het pand, naast de
turkse vereniging.n
De Aktiegroep Cool schreef lOjaar geleden
nog een bezwaarschrift tegen de overlast van
het bedrijfsgebouw van het GEB. nEen paar
jaar geleden hebben we dat ingetrokken ge-
zien de veranderde kijk op bedrijvigheid in de
wijk". Het bedrijfsverzamelgebouw in het
GEB-pand is daarvan een bewijs.


